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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 
 

 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 7 september 2018. 

 

Tid 
Tisdagen den 28 augusti 2018 kl. 9:00-10:55 

Ajournering kl. 10:00-10:05 

Plats 
Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 

Omfattning 
§ 128-151 

Beslutande 
Roger Holmberg (S), ordförande 
Lisa Jalmander (M), vice ordförande 
Toni Lavi (S) 
Veronica Selén Ericsson (S) 
Nasim Malik (S) 
Ylva Hällblad (S) 
Erik Ciardi (C) 
Liselotte Ross (V) 
Kerstin Edvinsson (M) 
Joachim Almeke (L) 
Lars Petersson (SD) 
 

Ersättare 
Bengt Thörnblad (C) 
Maria Persson-Engman (V) 
Karl-Gustav Kyrk (KD) 
 

Övriga 
Carina Björkman 
Niklas Hermansson 
Laila Andersson 
Lotta Hedström  
Kristina Appert 
Johnny Lesseur 
Birgitta Jansson § 128- 137 
Kati Sandbacka § 128-137 
Tanja Raaterova § 128-137 
Yvonne Sandin § 128-138 
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Sammanträdesdatum 
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Linda Ulestedt § 147 
Thereze Lundborg § 147 
Kristine Facchini § 147 
Matilda Liljenberg § 147 
Kerstin Hafstad § 151 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Carina Björkman 
 
 

Justeras 
 
 
 
Roger Holmberg Ylva Hällblad (S) 
Ordförande 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 

 

Behandling av mötesärende 
 

§ 128 

Fastställande av dagordning samt protokolljusterare 
 

 
Beslut 
Socialnämnden fastställer dagordningen och utser Ylva Hällblad (S) att 
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll senast den 11 september 
2018. 
 
Omedelbar justering sker i direkt anslutning till dagens sammanträde. 
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Sammanträdesdatum 

2018-08-28 

 

§ 129 

Omprövning av umgängesbegränsning enl 14 § LVU 
Dnr SN 2018/0464.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-24 inklusive utredning daterad 2018-06-25. 

Bakgrund 
Socialnämnden har enligt 14 § LVU ett ansvar för att den unges behov av 
umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt som möjligt tillgodoses. 
Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag får 
socialnämnden 

1. besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar 
som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller 
genom avtal skall utövas, eller 

2. besluta att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller 
vårdnadshavare 

Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant 
beslut som avses i andra stycket fortfarande behövs. Lag (2003:406) 
 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. 
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§ 130 

Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar 
Dnr SN 2018/0510.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-14 inklusive utredning daterad 2018-08-14. 
 

Bakgrund 
Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i familjehem och det är 
uppenbart bäst för barnet att förhållandet får bestå ska rätten utse 
familjehemsföräldrarna såsom särskilt förordnade vårdnadshavare att utöva 
vårdnaden om barnet enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. 
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2018-08-28 

 

§ 131 

Nedläggning av faderskapsutredning 
Dnr SN 2018/0440.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-24 inklusive utredning daterad 2018-06-19. 
 

Bakgrund 
Om modern vid ett barns födelse inte är gift, om faderskapspresumtionen 
ifrågasätts, eller om faderskapet hävts av domstol är socialnämnden skyldig att 
försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs. 
Utredningen bör bedrivas skyndsamt och vara slutförd inom ett år från barnets 
födelse, om inte särskilda skäl föranleder annat 2 kap. 8 § FB. 
 
Socialnämnden får lägga ner en påbörjad faderskapsutredning om 

 det visar sig omöjligt att få nödvändiga upplysningar för att bedöma 
faderskapet, 

 det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt i 
domstol, 

 modern eller särskilt förordnad vårdnadshavare har lämnat samtycke till 
adoption av barnet enligt 4 kap. 5 a § FB eller 

 det av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt utredning eller 
rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för 
påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa. 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. 
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§ 132 

Adoptionsyttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken till 
Kalmar tingsrätt 
Dnr SN 2018/0451.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-24 inklusive utredning daterad 2018-06-25. 
 

Bakgrund 
Om adoption inte har skett i barnets hemland skall adoptivföräldrarna ansöka 
om adoption i svensk domstol. Tingsrätten skall pröva om det är lämpligt att 
adoptionen skall äga rum. Innan tingsrätten fattar beslut om adoption skall 
yttrande inhämtas från socialnämnden. Yttrandet skall innehålla uppgifter om 
barnet och adoptivföräldrarna. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 133 

Adoptionsyttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken till 
Kalmar tingsrätt 
Dnr SN 2018/0488.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-24 inklusive utredning daterad 2018-06-25. 
 

Bakgrund 
Om adoption inte har skett i barnets hemland skall adoptivföräldrarna ansöka 
om adoption i svensk domstol. Tingsrätten skall pröva om det är lämpligt att 
adoptionen skall äga rum. Innan tingsrätten fattar beslut om adoption skall 
yttrande inhämtas från socialnämnden. Yttrandet skall innehålla uppgifter om 
barnet och adoptivföräldrarna. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 134 

Stämningsansökan till Kalmar tingsrätt med anledning 
av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 
kap. 8 a § Föräldrabalken 
Dnr SN 2018/0489.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-24 inklusive utredning daterad 2018-07-12. 
 

Bakgrund 
Socialnämnden har enligt 5 kap. 2 § socialtjänstförordningen skyldighet att göra 
en anmälan eller ansöka hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga 
om vårdnad. 
 
När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd skall socialnämnden i 
den kommun där barnet vistas, väcka talan om eller anmäla behov av en 
särskilt förordnad vårdnadshavare hos domstolen, om inte särkskilda skäl talar 
emot det (10 § Lgeb). De grunder som främst kan komma i fråga för ett sådant 
förordnande är att barnets föräldrar är döda (6 kap. 9 § FB) eller varaktigt 
förhindrade att utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8 a § FB). En prövning av 
vad som är bäst för barnet ska alltid ske. Ny vårdnadshavare ska förordnas av 
tingsrätten. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. 
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§ 135 

Stämningsansökan till Kalmar tingsrätt med anledning 
av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 
kap. 8 a § Föräldrabalken 
Dnr SN 2018/0490.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-24 inklusive utredning daterad 2018-07-19. 
 

Bakgrund 
Socialnämnden har enligt 5 kap. 2 § socialtjänstförordningen skyldighet att göra 
en anmälan eller ansöka hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga 
om vårdnad. 
 
När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd skall socialnämnden i 
den kommun där barnet vistas, väcka talan om eller anmäla behov av en 
särskilt förordnad vårdnadshavare hos domstolen, om inte särkskilda skäl talar 
emot det (10 § Lgeb). De grunder som främst kan komma i fråga för ett sådant 
förordnande är att barnets föräldrar är döda (6 kap. 9 § FB) eller varaktigt 
förhindrade att utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8 a § FB). En prövning av 
vad som är bäst för barnet ska alltid ske. Ny vårdnadshavare ska förordnas av 
tingsrätten. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. 
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§ 136 

Stämningsansökan till Kalmar tingsrätt med anledning 
av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 
kap. 8 a § Föräldrabalken 
Dnr SN 2018/0491.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-24 inklusive utredning daterad 2018-07-19. 
 

Bakgrund 
Socialnämnden har enligt 5 kap. 2 § socialtjänstförordningen skyldighet att göra 
en anmälan eller ansöka hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga 
om vårdnad. 
 
När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd skall socialnämnden i 
den kommun där barnet vistas, väcka talan om eller anmäla behov av en 
särskilt förordnad vårdnadshavare hos domstolen, om inte särkskilda skäl talar 
emot det (10 § Lgeb). De grunder som främst kan komma i fråga för ett sådant 
förordnande är att barnets föräldrar är döda (6 kap. 9 § FB) eller varaktigt 
förhindrade att utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8 a § FB). En prövning av 
vad som är bäst för barnet ska alltid ske. Ny vårdnadshavare ska förordnas av 
tingsrätten. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. 
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§ 137 

Yttrande till Kalmar tingsrätt angående överflyttning av 
vårdnad, Mål nr T 2146-18 
Dnr SN 2018/0398.11.03 
 
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-15 inklusive yttrande daterat 2018-08-15. 
 

Bakgrund 
Kalmar tingsrätt har begärt yttrande över handlingar i målet, mål nr T 2146-18. 
Yttrandet ska ha inkommit till tingsrätten senast den 29 augusti 2018. 
Socialnämnden ska yttra sig över moderns inlaga. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 138 

Ekonomisk rapport efter juni 2018 
Dnr SN 2017/0703.03.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-08. 
Ekonomisk rapport efter juni 2018. 
 
Förvaltningsekonom Yvonne Sandin redogör för den ekonomiska rapporten. 

Bakgrund 
Ekonomisk uppföljning redovisas varje månad i socialnämnden. 
Utfallsprognosen har försämrats sedan förra månaden vilket innebär att 
underskottet för Socialnämnden är beräknat till -15,5 miljoner kronor vid årets 
slut. Rapporten redovisas i bilaga. 
 
Prognosen för socialnämnden visar ett underskott på -15,5 miljoner kronor. 
Prognosen beror på underskott med -4,5 miljoner kronor för verksamheten för 
ensamkommande barn och ungdomar p.g.a. svårigheter att anpassa 
verksamheten efter minskat antal ungdomar och minskade ersättningar. 
Besparingseffekt för övergång till entreprenaddrift av verksamheten för 
personlig assistans förväntas först under senare delen av 2019 (-7,0 miljoner 
kronor). Ökade kostnader för placeringar av barn och vuxna på institution och 
familjehem medför ett prognostiserat underskott (-10,0 miljoner kronor). 
Utbetalt ekonomiskt bistånd fortsätter att minska (+6,0 miljoner kronor). 
Inom övriga verksamheter för personer med funktionsnedsättning och 
socialpsykiatri visar prognosen budget i balans. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten efter juni 
2018. 
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§ 139 

Delegeringsbestämmelser socialnämnden - ändringar 
2018; personlig delegation 
Dnr SN 2017/0794.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-08. 

Bakgrund 
Arbetets förutsättningar och den anställdes individuella färdigheter ger 
möjlighet att låta administrativ assistent Gunnie Norén fatta beslut rörande 
faderskap, enligt delegationsnivå för socialsekreterare, i de ärenden hon 
ansvarar för. Förslaget avser beslut om godkännande av faderskap, i andra fall 
än vid samboende (1 kap. 4 § Föräldrabalken). Vidare avser förslaget beslut om 
godkännande av föräldraskapsbekräftelse, i andra fall än vid samboende (1 kap. 
9 § FB), samt beslut om att inleda utredning om någon annan än den som är 
gift med barnets moder kan vara far alternativt förälder till barnet, enligt 1 kap. 
9 § FB (2 kap. 9 § 1 st FB). 

Förslaget avser förlängning av gällande personlig delegation. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1. delegera åt administrativ assistent Gunnie Norén att fatta beslut i  
faderskapsärenden gällande 1 kap. 4 § FB (godkännande av 
faderskapsbekräftelse), vidare 1 kap. 9 § FB (beslut om att godkänna 
föräldraskapsbekräftelse) samt 2 kap. 9 § 1 st FB (beslut om att inleda 
utredning om någon annan än den som är gift med barnets moder kan 
vara far alt. förälder till barnet), enligt delegationsnivå för 
socialsekreterare,  

 

2. delegation enligt ovan skall förlängas att gälla längst t o m 2019-06-30, 
samt  

 

3. uppdra åt enhetschef vid Familjerätt 255 att fortlöpande följa utfallet av 
fattat beslut och i god tid före sista datum för gällande delegation 
lämna förslag till om denna ska förlängas eller om delegationen ska 
upphöra att gälla. 
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§ 140 

Tillsyn Drottning Margaretas väg 180404 - Inspektionen 
för vård och omsorg - 8.4.2-8054/2018-5 
Dnr SN 2018/0144.01.08 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-08. 
Beslut från IVO daterat 2018-05-03 

Bakgrund 
Inspektionens för vård och omsorg (IVO) genomförde den 4 april en anmäld 
inspektion på Drottning Margaretas väg, bostad med särskild service för barn 
eller ungdomar enligt LSS. IVO bedömer att 
 

 Ungdomen har möjlighet att kommunicera med personalen i boendet 
utifrån sina individuella behov 

 Personalen har den kompetens som behövs för att tillgodose 
ungdomens specifika behov av altenativ kompletterande 
kommunikation (AKK) 

 Personalen får den kompetensutveckling som behövs för att kunna 
kommunicera med ungdomen utifrån dennes behov 

 Personalen samverkan med ungdomens nätverk för att bidra till 
utveckling av AKK utifrån individuella behov 

 
IVO avslutar därmed ärendet. 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.  
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§ 141 

Tillsyn Torpet - Inspektionen för vård och omsorg - 
8.4.2-9912/2018-6 
Dnr SN 2018/0192.01.08 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-08. 
Beslut från IVO daterat 2018-05-25 

Bakgrund 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 18 april 2018 en 
föranmäld inspektion av HVB Torpet. IVO bedömer att 
 

 Verksamheten har ett genomtänkt arbetssätt som ger förutsättningar att 
möta varje ungdom utifrån mående och individuella behov 

 Verksamheten genomför individuellt anpassade insatser som utgår från 
nämndens uppdrag, men det finns förbättringsområden när det gäller 
genomförandeplaner 

 Verksamheten följer upp insatserna och vidtar åtgärder utifrån 
synpunkter på insatserna 

 Verksamheten samverkar med nämnden 
 
IVO avslutar därmed ärendet. 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.  
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§ 142 

Tillsyn Mobila teamet norr - Inspektionen för vård och 
omsorg - 8.4.2-9917/2018-6 
Dnr SN 2018/0193.01.08 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-08. 
Begäran om yttrande daterad 2018-05-28. 
Svar på begäran om yttrande 2018-08-07. 
Rutin - Ungdom och ensamkommande barn – besökare i stödboende. 
Ansvarsförbindelse för lägenhet i stödboende. 

Bakgrund 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 18 – 19 april 2018 
en föranmäld inspektion på Mobila teamet ungdom norr. Vid inspektionen 
framkom vid samtal med ungdomarna att det fanns generella regler i boendet, 
t.ex. att de placerade ungdomarna inte fick ha någon som övernattade hos sig. 
En ungdom klagade på att personalen hade gått in med nyckel i ungdomens 
lägenhet när ungdomen inte hade öppnat när personalen knackat på. IVO 
begär att nämnden yttrar sig över följande frågeställning:  

 Hur säkerställer nämnden att den enskildes integritet respekteras? 
 
Nämnden säkerställer att den enskildes integritet respekteras genom rutin för 
att ta emot besökare, ansvarsförbindelse för lägenhet i stödboende samt genom 
den enskildes genomförandeplanering, se bilagor.  
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till yttrande och överlämna 
det till IVO. 
 
Paragrafen förklararas omedelbart justerad. 
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§ 143 

Tillsyn mobila teamet söder - Inspektionen för vård och 
omsorg - 8.4.2-9916/2018-6 
Dnr SN 2018/0194.01.08 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-08. 
Beslut IVO daterat 2018-05-25. 

Bakgrund 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 18 och 19 april 
2018 en föranmäld inspektion av stödboende Mobila teamet ungdom söder. 
IVO bedömer att 
 

 Verksamheten har ett arbetssätt som ger förutsättningar att möta varje 
ungdom utifrån mående och behov 

 Verksamheten genomför individuellt anpassade insatser som utgår från 
nämndens uppdrag men det finns förbättringsområden när det gäller 
genomförandeplaner 

 Verksamheten följer upp insatserna och vidtar åtgärder utifrån 
synpunkter på insatserna 

 Verksamheten samverkar med nämnden 
 
IVO avslutar därmed ärendet.  
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.  
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§ 144 

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 
kvartal 2 
Dnr SN 2018/0237.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-13. 
Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah andra kvartalet 2018. 

Bakgrund 
Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten i 
verksamheten. En viktig del av detta är att hantera de synpunkter, avvikelser 
och lex Sarah-rapporter som inkommer för att förebygga att brister upprepas 
och för att hitta eventuella systemfel i organisationen. Som en del av 
socialförvaltningens kvalitetsarbete och kommunens ledningssystem ska 
förvaltningen kvartalsvis rapportera till nämnden de synpunkter, avvikelser och 
lex Sarah-rapporter som inkommit och handlagts av förvaltningen. 
 
Socialförvaltningen har gjort en informationsfilm i syfte att informera personal, 
anhöriga, politiker med flera som förevisas för socialnämnden. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapport avseende synpunkter, avvikelser 
och lex Sarah för andra kvartalet 2018. 
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§ 145 

Avtal om patientnämndsverksamhet 
Dnr SN 2018/0509.11.01 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-14. 
Informationsbrev patientnämnd 2018. 
Avtal patientnämnd 2018. 
Avtal patientnämnd 1999. 

Bakgrund 
Kalmar läns kommuner inklusive Kalmar kommun har sedan 1999 ett gällande 
avtal om patientnämndsverksamhet med patientnämnden, Landstinget i 
Kalmar län. Lagstiftningen kring patientnämndsverksamhet har mindre 
förändringar från och med 2018, bl. a. kring landstingens utökade ansvar att 
analysera inkomna klagomålsärenden. Den nya lagstiftningen föranleder att 
nytt avtal behöver skrivas mellan länets kommuner och landstinget i Kalmar 
län.  
 
Hälso- och sjukvårdsansvaret i Kalmar kommun är uppdelat mellan 
Omsorgsnämnden, Södermöre kommundel och Socialnämnden. Avtalet med 
landstinget undertecknas gemensamt från Kalmar kommun. 
 

Beslut 
Socialnämnden ingår tillsammans med övriga berörda förvaltningar i Kalmar 
kommun nytt avtal om patientnämndsverksamhet med Patientnämnden, 
Landstinget i Kalmar län från och med 2018-10-01.  
 
  



 21 (27) 

Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 

 

§ 146 

Information från förvaltningschef och ordförande 
 
Administrativ chef Kristina Appert informerar om att Regeringen delat ut 
2 214 000 kronor till Kalmar kommun i stimulansmedel för välfärdsteknik. För 
socialnämndens del innebär det 996 000 kronor. Socialförvaltningens IT-
strateg kommer arbeta fram underlag till förslag på satsning för socialnämnden. 
 
Verksamhetschef Laila Andersson informerar angående tidigare gjord Lex 
Sarah-anmälan. Yttrande har ingetts och åtgärdsförslag är framtagna. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärendet efter 
vidtagna åtgärder. 
 
Verksamhetschef Lotta Hedström informerar om Lex Sarah-anmälan till IVO 
avseende Barn och ungdom LSS. 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.  
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 

 

§ 147 

Information Signs of Safety 
  
Enhetscheferna Thereze Lundborg och Linda Ulestedt informerar tillsammans 
med socialsekreterarna Kristine Facchini och Matilda Liljenberg om 
socialförvaltningens implementering av Signs of Safety. 
 
Signs of Safety är ett lösningsfokuserat arbetssätt där man strävar efter ett ökat 
samarbete med familjen och dess nätverk.  
Signs of Safety bygger på 12 grundprinciper för att bedöma barns behov av 
säkerhet och skydd i ett ärendes alla delar; utredning, planering och 
uppföljning.  
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.  
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 

 

§ 148 

Information Öppna jämförelser 2018 
 
Administrativ chef Kristina Appert och verksamhetscheferna Laila Andersson, 
Lotta Hedström samt Niklas Hermansson informerar om socialförvaltningens 
resultat utifrån Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2018. 
 
Resultatet från Öppna jämförelser 2018 kommer utgöra underlag för höstens 
analysarbete inför nästa års verksamhetsplan. 
 
Genom Öppna jämförelser kan kvaliteten mätas inom socialtjänst och hälso- 
och sjukvård i hela Sverige. Alla resultat finns tillgängliga på Socialstyrelsens 
hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.  
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 

 

§ 149 

Anmälan av delegationsärenden 
 
Serveringsärenden: 

- SN 2018/0433 Beslut daterat 2018-06-21 om tillfälligt serverings-
tillstånd för Lindö Båt och camping gällande Lindö Gård, Revsudden i 
Rockneby 

- SN 2018/0405 Beslut daterat 2018-06-21 om tillfälligt serverings-
tillstånd för Slakmöre Bygdegårdsförening gällande Slakmöre 
Bygdegård, Rockneby 

- SN 2018/0388 Beslut daterat 2018-06-26 om tillfälligt serverings-
tillstånd för Kallskänken i Kalmar AB, 556791-1614, gällande Kalmar 
tennishall 

- SN 2018/0390 Beslut daterat 2018-06-26 om tillfälligt 
serveringstillstånd för Kallskänken i Kalmar AB, 556791-1614, gällande 
Stortorget  

- SN 2018/0389 Beslut daterat 2018-06-27 om tillfälligt serverings-
tillstånd för Kallskänken i Kalmar AB, 556791-1614, gällande 
Stortorget 

- Beslut 2018/0315 Beslut daterat 2018-06-28 om erinran gällande 
serveringsstället Mr. & Mrs. Hansson/Satan i Gatan, 559106-1634 

- SN 2018/0431 Beslut daterat 2018-06-29 om erinran gällande 
serveringsstället Södra Grill Bistro Bar, 559082-8538 

- SN 2018/0402 Beslut daterat 2018-06-29 om tillfälligt serverings-
tillstånd för Schill i Kalmar AB, 559059-3371, gällande Rävspelet 

- SN 2018/0431 Beslut daterat 2018-07-04 om förändring av verksam-
heten gällande serveringsstället Södra Grill Bistro Bar, 559082-8538 

- SN 2018/0442 Beslut daterat 2018-07-05 om tillfälligt serverings-
tillstånd för PIS Matgrottan HB, 969657-5803, gällande Rådhusgården, 
Kalmar 

- SN 2018/0468 Beslut daterat 2018-07-06 om tillfällig ändring av 
serveringsytan utomhus för ProfilEvents AB, 556615-4216,  serverings-
stället Calmar Stadshotell, under cykelloppet Kalmar Grand Prix 

- SN 2018/0438 Beslut daterat 2018-07-09 om stadigvarande serverings-
tillstånd för Suleiman Shiar, 930918-1239, gällande Pizzeria Flamenco   

- SN 2018/0387 Beslut daterat 2018-07-11 om tillfälligt serverings-
tillstånd för Kallskänken i Kalmar AB, 556791-1614, gällande Kalmar 
Grand Prix, Stortorget 

- SN 2018/0277 Beslut daterat 2018-07-11 om stadigvarande serverings-
tillstånd för Gangnam i Kalmar HB, 969770-7397, gällande 
serveringsstället Gangnam, Fiskaregatan  

- SN 2018/0480 Beslut daterat 2018-07-31 om tillfälligt serverings-
tillstånd för Park Hermina AB, 556794-4607, gällande Stadsparken, 
Slottsvägen 

- SN 2018/0336 Beslut om avskrivning av tillfälligt serveringstillstånd 
för Bayersk Oktoberfest i Sverige AB, 559078-7221, gällande 
Fredrikskans Konstgräsplan 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 

 
Sociala utskottet: 

- Protokoll daterade 2018-06-19, 2018-06-27 omedelbar justering, 2018-
06-27, 2018-07-18, 2018-08-08, 2018-08-14 omedelbar justering, 2018-
08-22 

Delegeringslistor: 
- Utredning barn och familj 251 sida 1-16 
- Utredning barn och familj 252 sida 1-14 
- Utredning barn och familj 253 sida 1-20 
- Mottagning barn och familj 254 sida 1-12 
- Familjerätt 255 sida 1-21 
- Familjehemsenheten 256 sida 1-19 
- Placeringsenheten 257 sida 1-20 
- Utredning ensamkommande 258 sida 1-27 
- Vuxen ekonomi och våld 351 sida  
- Vuxen ekonomi och boende 352 sida 1-87 
- Mottagning/utredning socialpsykiatri och missbruk 353 sida 1-28 
- Habiliteringsersättning sida 1-56 

Delegeringslistor LSS för perioden 2018-06-18 – 2018-08-26 
- LSS sida 1-5 

Utlämnande av allmän handling: 
- SN 2018/0435 daterat 2018-06-18 
- SN 2018/0439 daterat 2018-06-20 
- SN 2018/0443 daterat 2018-06-27 
- SN 2018/0461 daterat 2018-07-02 
- SN 2018/0476 daterat 2018-07-16 
- SN 2018/0492 daterat 2018-07-24 
- SN 2018/0500 daterat 2018-08-01 

 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av anmälan av 
delegationsärenden. 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 

 

§ 150 

Anmälan av kännedomsärenden 
 
Förvaltningsrätten i Växjö: 

- Dom i mål 97-18 daterad 2018-07-30 
- Dom i mål 128-18 daterad 2018-08-03 
- Dom i mål 171-18 daterad 2018-06-01 
- Dom i mål 276-18 daterad 2018-06-01 
- Dom i mål 235-18, 238-18 daterad 2018-06-13 
- Dom i mål 285-18 daterad 2018-06-14 
- Dom i mål 286-18 daterad 2018-06-14 
- Dom i mål 488-18 daterad 2018-08-13 
- Dom i mål 521-18 daterad 2018-06-26 
- Dom i mål 564-18 daterad 2018-06-08 
- Dom i mål 565-18 daterad 2018-06-26 
- Dom i mål 574-18 daterad 2018-08-13 
- Dom i mål 831-18 daterad 2018-06-01 
- Dom i mål 873-18 daterad 2018-08-16 
- Dom i mål 907-18 daterad 2018-08-10 
- Dom i mål 931-18 daterad 2018-08-16 
- Dom i mål 1118-18 daterad 2018-08-16 
- Dom i mål 1252-18 daterad 2018-06-08 
- Dom i mål 1808-18 daterad 2018-06-08 
- Dom i mål 1809-18 daterad 2018-06-08 
- Dom i mål 2402-17 daterad 2018-06-14 
- Dom i mål 2421-17 daterad 2018-08-23 
- Dom i mål 2589-18 daterad 2018-06-25 
- Dom i mål 2852-18 daterad 2018-08-24 
- Dom i mål 2902-18 daterad 2018-07-24 
- Dom i mål 2920-18 daterad 2018-08-03 
- Dom i mål 3139-17 daterad 2018-06-25 
- Dom i mål 3293-18 daterad 2018-08-22 
- Dom i mål 3406-17 daterad 2018-06-25 
- Dom i mål 4727-17 daterad 2018-06-04 
- Dom i mål 4820-17 daterad 2018-05-31 
- Dom i mål 4898-17 daterad 2018-07-23 
- Dom i mål 5231-17 daterad 2018-06-25 

Kammarrätten i Jönköping: 
- Dom i mål 1571-18 daterad 2018-08-02 
- Dom i mål 2234-18 daterad 2018-07-31 
- Dom i mål 2207-18 daterad 2018-07-25 

Högsta förvaltningsdomstolen: 
- Beslut i mål 1389-18 daterat 2018-06-12 
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Socialnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 

 

§ 151 

Övrigt 
Verksamhetschef Laila Andersson och enhetschef Kerstin Hafstad, 
verksamhetsområde vuxen, missbruk och socialpsykiatri, informerar om planer 
på nytt boende med dygnet-runt-stöd. Boendet ger ökade möjligheter att 
samordna stöd, egna öppenvårdsresurser och sysselsättning inom kommunen. 
 

Beslut 
Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.  
 
 


